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ПЕЧЕРСЬКА РАЙОННА В MICTI КИ€ВI

ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦLЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

27,06.2022 l8l
Ns

Про створення робочоi групи для
здiйснення монiторинry дотримання
операторами ринку (суб' ектами
господарювання) вимог законодавства
про харчовi продукти на територii
Печерського району MicTa Киева

Вiдповiдно до закону Украiни кПро мiсцевi лержавнi адмiнiстрацiТ>,
протоколу ПостiйноТ KoMicii з питань техногенно-екологiчноi безпеки та
надзвичайних сиryацiй виконавчого органу КиiвськоТ MicbKoi рали (Киiвськоi
MicbKoi державноi адмiнiстрацii) вiд 2l червня 2022 року Nч 26 <Про
забезпечення санiтарно-епiдемiчного благополуччя в м. Киевi>, з метою
здiйснення монiторинry дотримання операторами ринку (суб'ектами
господарювання), якi здiйснюють обiг харчових продуктiв у мiсчях проведення
ярмаркових заходiв i на рухомих та,/або тимчасових потужностях, вимог
законодавства про харчовi продукти, зокрема щодо безпечностi та якостi
харчових продуктiв тваринного i рослинного походження:

l. Утворити робочу групу для здiйснення монiторинry дотримання
операторами ринку (суб'ектами господарювання) вимог законодавства про
харчовi продукги на територii Печерського району MicTa Киева та затвердити 'if

склад, що додаеться,

2, Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого
заступника голови Печерськоi районноi в MicTi Кисвi державноi адмiнiстрачii
Коржа А.
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Печерськоi
районноi в MicTi Киевi державноI
адмiнiстDашiiZf i'iЪв 2о22 л,/4f,/

Робочоi' групи для здiйснення 
"" ":ý#f,#, дотри ман ня оп ераторам и ри н ку

(суб'ектами господарювання) вимог законодавства про харчовi продукти на
територii Печерського району MicTa Киева

l , Представник вiддi.гry торгiвлi та споживчого ринку Печерськоi
районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацiТ.

2. Представник вiддiлу контролю за благоустросм Печерськоi
районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii.

3. Представник Головного управлiння !ержпролспоживслужби в
м. Киевi (за згодою);

4. Представник [епартаменту промисловостi та розвитку
пiдприемництва виконавчого органу Киiвськоi MicbKoi ради (Киiвськоi MicbKoi
державноi адмiнiстрацii) (за зголою);

5. Представник !епартаменту мiського благоустрою виконавчого
органу Киiвськоi MicbKoT ради (Киiвськоi MicbKoT державноi адмiнiстрацir) (за
згодою);

6. Представник комунаJIьного пiдприемства виконавчого органу
Киiвськоi MicbKoi ради (Киiвськоi MicbKoT державноi адмiнiстрачii
<Мунiципальна oxopoнD (за згодою);

7. Представник !ержавноi установи <Киiвський мiський центр
контролю та профiлактики хвороб MiHicTepcTBa охорони здоров'я УкраТни> (за
згодою);

8. Представник Печерського управлiння полiцii Головного управлiння
Нацiональноi полiцii у м. Киевi (за згодою);

9. Представник комун€шьного пiдприемства виконавчого органу
Киiвськоi MicbKoi ради (Киiвськоi MicbKoi державноТ адмiнiстрацii) <Мiський
магщин> (за згодою).

Керiвник апарату Олена ДОНЕЦЬ
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